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совісті, релігії або переконань. 
 18. Вони будуть захищати і створювати умови для заохо-
чення етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності 
національних меншин на своїй території. Вони будуть поважати 
вільне здійснення прав особами, які належать до таких меншин, 
і забезпечувати їх повну рівність з іншими. 

Документи упорядкував к.ф.н. М.Бабій 
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